
  ט אלול תשע"ב

  אל מעלת ידידי ורעי

  שליט"א רפאל עמארכב' הרב רבי 

  ראש ענף כשרות בצה"ל

  שלום וברכה!

  הנדון: כשרות "עלי גפן"
בהמשך לשיחתינו אודות 

בעלי גפן, ים המצויים החרק

י הדברים, את עיקר הריני לכתוב

עלי גפן זה מוצר מאד קיצוני בין 

המטעים המטופלים ושאינם 

כאלה. כאשר אותם שאינם 

מטופלים נגועים בחרקים רבים, 

כגון אקרית הלבד, תריפס אדום, 

כנימות ועוד. וזאת הסיבה 

שבעבר כמה מרבותינו גזרו 

 באיסור חמור שלא לאכול מוצר

זה, וכגון בבבל ועוד מקומות, 

וכמופיע בספרי תולעת שני כרך 

  ג.

מאידך במטעים מטופלים, כלומר 

מרוססים עבור הענבים, המרוויח 

הצדדי הם העלים, ואז החרקים 

מהסוג הנז' אינם קיימים בכרם. 

ואמנם מעופפים אחרים מצויים 

  כגון הציקדות למיניהם.

  

השימוש בתורכיה למשל, על פי 

ממטעים מטופלים כאשר רוב זה 

בחודש אפריל, בטיפול בכרמים 

מבצעים פעולת "חילון" שבזמן 

זה מורידים את העלים, ואותם 

עלים נמכרים לתעשייה, אמנם 

ראינו גם שימוש שעלים מכרמים 

שהם בעיקר עבור העלים, 

עלים מסוף וכמו"כ ראינו שימוש ב

מטעים מור רוב ככל התוצרת היא מהעונה לאחר הבציר, שאז החרקים מתגברים מאד, אלא שכא

  דבר המבטיח את הניקיון ברוב סוגי החרקים ובפרט הקטנים שבהם. אמצע העונהמטופלים ומ

  

אלא שכאמור יש נגיעות של מעופפים ובפרט ציקדות על גבי העלים, שמחד הם יורדים בשטיפה 

קדת על העלה, אלא שהתהליך המצוי בתורכיה ובבולגריה ועוד מדינות שבדקנו, התוצרת איננה ממו

ויותר בתוך חביות לכמה  100-נשטפת כל עלה, אלא התהליך הוא השרייה של חבילות עלים כ 

חודשים עם מלח וכו', ובהגיע זמן העיבוד הם מוצאים מן החביות לבריכות השרייה ושוב מושרים 

 ציקדה שנמצאה בעלי גפן שהגיע לארץ עם כשרות מהודרת

 שנלקחה מעלי גפן לאחר עיבוד, תחת מיקרוסקופציקדה



ומשם בחבילות, 

 –יוצאים לעיבוד 

הנז' ההליך 

איננו יעיל כלל, 

עד כדי כך 

שלעיתים כאשר 

מכניסים את 

היד לאמצע 

החבילה, 

מרגישים יובש 

מוחלט, כאילו 

העלים לא 

הושרו חודשים 

בחבית ולא 

עברו בבריכת 

השריה. 

וצאה מכל זה שהחרקים המעופפים והת

ם, ועוברים שהיו על העלים נשארים ש

  כעלים בלבד, או במילוי אורז.הלאה או 

  

כבר נוכחתי בייצורים, שנמצאו מעופפים 

רבים, או לחילופין הגעתי לבקשת ועדי 

כשרות באופן בהול לייצורים שמשגיחים 

היו מבוהלים שרואים ואינם יודעים מה 

רואים, והראיתי להם חרקים על העלים, 

וכמו כן מצאנו חרקים על עלי גפן באריזות 

  ות לארץ.שהגיעו עם כשר

  

ים לעהפתרון היחיד הוא, לייצר את ה

, באופן שלא יסתפקו בהשריה במים הללו

משני צדדיו תוך כדי שפשוף בספוג או בבריכות לאחר הייצור, אלא כל עלה יישטף תחת ברז מים 

נחנו מייצרים בפיקוח מיוחד ידני, על פני כל העלה. והדבר בהחלט בר ביצוע, ומידי שנה או שנתיים א

לא נערך לכך מראש, המומחים מטעמינו  ם מטעמינו ייצורים מעין אלו, ואף אם המפעלשל מומחי

קחים על שטיפת העלים, ובכך באה בסיוע האנשים הטכניים במפעל, מרכיבים צינורות עם ברז ומפ

  הבעייה על פתרונה.

  

  בברכה
 שניאור ז. רווח

מפעל ייצור, מצד ימין ללא פיקוח המכון ללא ברזים, מצד שמאל ייצור מיוחד תחת 
 י מומחי המכון, לייצור ללא חרקים, עם ברזים שהותקנו במיוחד על ידשלנו הפיקוח

השרייה רגילה במפעל ללא כשרות, מושרה בחבילות וללא 
 הפרדה בין העלים


